

CORRIIDAS UNIME
ED CIRCUIT
TO SANTA CATARINA
C

Unime
ed Federaçã
ão do Estado de Santa Catarina
CEMM - Comissão
o Estadual de
d Mercado e Marketing
amento Ge
eral do Corrrida Unime
ed Circuito Santa Cata
arina – Edição 2017
Regula

A
PROVA
Artigo 1º. O Cirrcuito Unim
med será re
ealizado em 2017 e contará co
om 17 (dezessete)
des: Itajaí, São Bento do Sul, Jara
aguá do Sull, Brusque, Joaçaba, Tubarão,
T
etapass, nas cidad
Joinville, Rio do Sul, Chapeccó, São Mig
guel do Oesste, Mafra, Xanxerê, Concórdia, Caçador,
C
eira e Blumenau.
Porto União, Vide
ovas, bem como sua loccalização, h
horários, diistâncias
Artigo 2º. A data de realizaçção das pro
mais informa
ações estarã
ão disponíveis no site oficial do Circuito.
C
e dem
Artigo 3º. Poderá
á haver dife
erenciação de
d modalidades de um
ma etapa pa
ara outra, fiicando a
c
etapa determinád
las.
critériio da organiização de cada
INSCR
RIÇÃO
Artigo

inscriç
ções

4º. As

se
erão

re
ealizadas

somente
e

pelo

site

assessocor.ccom.br. O valor da taxa e a
www.ccircuitodeccorridaunimed.com.br ou www.a
quantidade de in
nscrições serão
s
deterrminados pela
p
Unime
ed responsá
ável pelo evento
e
e
ão disponív
veis no site.
estarã
Artigo 5º. Ao se
s inscreve
er no even
nto, o participante o faz de forma pe
essoal e
n
havend
do a posssibilidade de
d reembo
olso do va
alor da in
nscrição,
intransferível, não
erência de
esta para outro
o
participante, asssim como não haverá reembolso, por
transfe
parted
da organiza
ação, bem como
c
por seus
s
patrociinadores e apoiadoress, de nenhu
um valor
corresspondente

a

equipa
amentos

e
e/ou

acesssórios

utillizados

ou
u

portadoss

pelos

participantes no evento, in
ndependenttemente de
e qual seja o motivo, nem por qualquer
q





extravvio de mate
erial ou prejuízo que porventura
a os atleta
as venham a sofrer du
urante a
participação na Prova.
P
Artigo 6º. A Comiissão Organ
nizadora poderá, a qua
alquer mom
mento, susp
pender ou prorrogar
u limitar o número de inscrições,, em função de necesssidades,
prazoss ou, ainda, elevar ou
dispon
nibilidade té
écnica e/ou
u questões estruturais, sem aviso
o prévio.
Artigo 7º. A inscrrição deverá
á ser realizzada para ca
ada etapa individualm
i
mente, não havendo
e transferi--la para outtra etapa.
a posssibilidade de
Artigo 8º. No dia da prova não
n será ace
eita nenhum
m tipo de troca de cattegoria, disstância e
a não preju
udicar o de
esempenho da cronom
metragem e dos resulttados da
de corrredor para
classifficação. Quando houve
er possibilid
dade de tro
oca de categoria nos dias que anttecedem
a data
a da prova, a organizaçção avaliará
á cada caso
o e fará ou não
n a permissão.
Artigo 9º. A idad
de mínima para
p
particiipação na prova
p
de 5km
m e na cam
minhada é 16 anos e
ova de 10km
m e 21 km é 18 anos; se
s o(a) atleta for meno
or de 18 an
nos, será ne
ecessária
na pro
uma autorização
o por esccrito do pai
p
ou ressponsável, com firm
ma reconhe
ecida e
acomp
panhada de
e cópia autenticada
a
de um Documento
o de Identtidade do pai ou
respon
nsável, cópiia esta que será retida
a.
INSCR
RIÇÃO DE CL
LIENTES
Artigo 10º. Cliente, coopera
ado (médicco) e colaborador (fun
ncionário) d
do sistema Unimed
mente o dessconto de 50%
5
no valo
or das inscrrições de to
odas as eta
apas. No
tem obrigatoriam
ento da insccrição no sistema,
s
se
erá solicitad
do o número da carte
eirinha e o mesmo
mome
passarrá por uma validação interna pa
ara verificarr a existência ou não daquele cadastro.
Esta documentaçção é intran
nsferível e exclusiva
e
do
o beneficiárrio.
ENTRE
EGA DE KIT
TS
Artigo 11º. A entrega dos kits de corrid
da acontece
erá nos dias que anteccedem a prrova, em
p
organizzação, no site
s
oficial d
do Circuito ou pelo
local, data e horário a ser informado pela
med organizadora.
telefone da Unim





Artigo 12º. O(a) atleta que não retirarr o seu kit da corrida na data e horário estipulado
o
c
em que
q ocorrerrá a prova, poderá retiirá-lo no
pela organização
e que não reside na cidade
dia do
o evento ho
oras antes da largada
a, mediante
e apresentação de um
m comprovvante de
residê
ência.
Artigo 13º. O Kitt poderá se
er retirado pelo(a) attleta inscritto mediante apresenttação do
o de pagame
ento origina
al da inscriçção e RG.
recibo
Artigo 14º. A retirada de
d kits só poderá ser
s
efetiva
ada por te
erceiros mediante
m
entação do recibo de pagamento
o original da
a inscrição e cópia do
o RG da pesssoa que
aprese
se insccreveu.
Artigo 15º. O kit de corrida completo irá conter um
u número de peito, a
alfinetes, ca
amiseta,
porta tênis, portta celular, e chip desscartável. O kit simples de corrrida irá conter um
númerro de peito
o, alfinetess, camiseta
a e chip descartável
d
. A compo
osição do kit
k pode
alterar de acordo
o com cada etapa.
omento da retirada do
o kit o respo
onsável devverá conferiir os seus dados e o
Artigo 16º. No mo
númerro de peito..
Artigo 17º. Não se
erão aceita
as reclamações cadastrrais após a retirada do
o kit.
o a correr com sua própria camise
eta.
Artigo 18º. O (a) atleta está autorizado

SISTEM
MA DE CRONOMETRAG
GEM
Artigo 19º. O sistema de
d cronom
metragem a ser utilizado será determiinado e
nibilizado pela organização.
dispon
Artigo 20º. O tem
mpo de todo
os os corred
dores que participarem
p
m da prova será cronom
metrado
e infformado posteriormente, desde
e que ob
bservadas as normass previstass neste
regula
amento.





Artigo 21º. O uso
o do sistem
ma de iden
ntificação para
p
cronom
metragem ((chip eletrô
ônico) é
atório, acarretando na desclassificcação do(a) atleta qua
ando observvada a falta
a deste.
obriga
§1º A utilização do sistema de identifficação para
a cronomettragem é d
de responsa
abilidade
única do atleta, assim
a
como
o as consequ
uências de sua não utilização.
§ 2º A utilização inadequada
a do sistem
ma de identiificação parra cronome
etragem pello atleta
acarre
eta a não marcação
m
do
o tempo, ise
entando a Comissão
C
Organizadora
a na divulga
ação dos
resulta
ados.

INSTR
RUÇÕES E REGRAS PAR
RA A CORRIDA
Artigo 22º. A cada competid
dor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente
no peiito, sem ra
asura ou altterações, durante toda
a a realizaçção da provva, sendo passíveis
p
de dessclassificaçã
ão os particcipantes qu
ue não cump
prirem esta
a exigência.
Artigo 23º. É ob
brigação do
o participan
nte da pro
ova ter con
nhecimento do percurrso, que
estará
á disponível no site oficcial do Circcuito.
Artigo 24º. O(a) atleta devverá observvar o trajetto, não sen
ndo permittido qualqu
uer meio
ar para alccançar qualquer tipo de vantag
gem. Igualm
mente, não
o será perm
mitido o
auxilia
acesso
o às áreas do evento utilizando-se de camiinhos sem serem os ssinalizados para tal
situação, sendo proibido
p
pu
ular as grad
des, faixas ou cavaletes que deliimitam estas áreas
e
na pista
p
em qu
ualquer mo
omento da prova. O descumprim
d
mento desta
as regras
para entrar
causarrá a desclasssificação do(a)
d
atleta.
Artigo 25º. O possicionamento escolhid
do pelo(a) atleta
a
no lo
ocal de larrgada disponível no
o ou dispon
nibilizado pe
ela organização, é de única e excclusiva resp
ponsabilidad
de do(a)
evento
participante.
Artigo 26º. O(a) atleta qu
ue protagon
nizar qualq
quer tipo de
d ato hosstil frente a outro
etidor será sumariamente excluíd
do da prova.
compe





Artigo 27º. O(a) atleta que
e voluntaria
amente deixar a pista
a não pode
erá retornarr para a
corrida.
d
retirar-se ime
ediatamentte da corrrida se asssim for
Artigo 28º. O(a) atleta deverá
determ
minado po
or um membro da equipe médica oficcial indicad
da pela Comissão
C
Organiizadora.
Artigo 29º. Os(a
as) atletas serão classsificados na ordem em que q
qualquer parte
p
do
corpo/
/tronco atin
ngir a linha de chegada.
Artigo 30º. O tem
mpo limite para comp
pletar o perrcurso, nas provas com
m distânciass oficiais
med Circuito
o Santa Cata
arina, é de 1 hora e 30
0 minutos.
do Corrridas Unim
PREMIIAÇÃO
Artigo 31º. A prem
miação do Circuito
C
Esttadual de Corrida
C
Unim
med SC será
á assim distribuída:
I – Os 5 (cinco) prrimeiros co
olocados nass categoriass masculina
as receberã
ão troféu, podendo,
p
ério de cada
a etapa, recceber prêm
mios.
a crité
II – As 5 (cinco) primeiras
p
co
olocadas na
as categoria
as feminina
as receberão troféu, podendo,
p
ério de cada
a etapa, recceber prêm
mios.
a crité
Artigo 32º. Cada etapa prem
miará as categorias po
or faixa etária obrigato
oriamente seguidas
s
pelas normas da CBAT (Conffederação Brasileira
B
de
e Atletismo
o). Para 5 km
m são elas:
16 a 19 anos / 20
0 a 24 anos / 25 a 29 anos
a
/ 30 a 34 anos / 35 a 39 ano
os / 40 a 44
4 anos /
45 a 49 anos / 50
0 a 54 anos / 55 a 59 anos
a
/ 60 a 64
6 anos / 65
6 e acima
E para
a 10, 15 e 21km:
18 a 24
2 anos / 25
5 a 29 anos / 30 a 34 anos
a
/ 35 a 39 anos / 40 a 44 ano
os / 45 a 49 anos /
50 a 54 anos / 55
5 a 59 anos / 60 a 64 anos
a
/ 65 e acima





Artigo 33º. Todo
os os(as) attletas que cruzarem
c
a linha de chegada de
e forma leg
gal, que
armente insscritos e se
em o descumprimento
o deste regu
ulamento, poderão
estiverem regula
er medalhas de particiipação (finiisher).
recebe
§ 1º Não serão entregues medalhas
m
e brindes póss-prova (qu
uando houve
er) para as pessoas
m
inscritas, não participaram
p
m da prova..
que, mesmo
§ 2º Para recebe
er a medalh
ha é obrigattório que o(a)
o
atleta esteja porttando o núm
mero de
peito.
§ 3º Só
ó será entre
egue 1 (uma
a) medalha por atleta..
serão deffinidas pela
Artigo 34º. As colocações
c
a apuração
o do temp
po gasto por cada
etidor para
a completar o perccurso, defiinido e de
elimitado pelos tape
etes de
compe
cronom
metragem.
Artigo 35º. Os(as) 5 (cin
nco) prime
eiros(as) colocados
c
d cada ccategoria deverão
de
arecer ao pódio,
p
assim
m que a cerrimônia de premiação for iniciada
a e a sua categoria
compa
for ch
hamada. O((a) atleta que
q
não co
omparecer abrirá mão
o de seu respectivo troféu
t
e
possíveis premiaçções.
Artigo 36º. Os re
esultados oficiais da corrida
c
serã
ão informad
dos atravéss do site official do
Circuitto, após o término
t
de cada etapa
a.
CONDIÇÕES FÍSIC
CAS DOS PA
ARTICIPANT
TES E SERVIIÇOS DE AP
POIO NA CO
ORRIDA
Artigo 37º. O attleta assum
me que parrticipa de qualquer etapa
e
por llivre e esp
pontânea
vontad
de, isentan
ndo de qu
ualquer re
esponsabilid
dade os orrganizadore
es, realizad
dores e
patroccinadores, em
e seu nom
me e de seus sucessore
es.
Artigo 38º. O com
mpetidor é responsáve
r
l pela decissão de participar da prrova, avalia
ando sua
mpenho e ju
ulgando porr si só se de
eve ou não continuar ao
a longo
condiçção física e seu desem
da com
mpetição.





Parágrrafo único. Pode o dire
etor de pro
ova, seguind
do recomen
ndação do m
médico resp
ponsável
pelo evento,
e
excluir o particcipante a qualquer mo
omento.
Artigo 39º. Haverrá, para ate
endimento emergencia
al aos participantes, u
um serviço de
d apoio
médico com amb
bulância pa
ara prestar o primeiro
o atendime
ento e even
ntuais remo
oções. A
nuidade do atendimen
nto médico propriamente dito, ta
anto de em
mergência como
c
de
contin
qualqu
uer outra ne
ecessidade, será efetu
uada na red
de pública, sob responsabilidade desta. A
organiização não tem respo
onsabilidade sobre ass despesas médicas q
que o partticipante
venha a ter após a Prova.
Artigo 40º. O participante ou
o seu(sua)) acompanh
hante respo
onsável pod
derá se dec
cidir por
d atendim
mento médiico (remoç
ção/transfe
erência, ho
ospital, serrviço de
outro sistema de
gência
emerg

e

médico,

entre

ou
utros),

exiimindo

a

organizaçção

de

qualquer
q

respon
nsabilidade, direta ou indireta, so
obre as con
nsequênciass desta deciisão.
Artigo 41º. Poderão ser collocados à disposição
d
dos
d particip
pantes sanitários e ve
estiários,
do a critério
o de cada Siingular orga
anizadora da
d etapa.
ficand
Artigo 42º. Ao lon
ngo do perccurso da pro
ova haverá postos de hidratação
h
ccom água.

LGAÇÃO E DIREITOS
D
AU
UTORAIS
DIVUL
Artigo 43º. Ao participar de algum dos eventos, o atleta autoriza
a gratuitam
mente o
organiizador a utilizar su
ua imagem
m, inclusive
e direito de arena,, renuncia
ando ao
recebiimento de qualquer renda que vier a serr auferida com direittos a televvisão ou
qualqu
uer outro tipo
t
de tra
ansmissão e/ou
e
divulg
gação, promoções, in
nternet e qualquer
q
mídia em qualque
er tempo.
Artigo 44°. Ao se
e inscrever em algum dos
d eventoss, o particip
pante dispo
onibiliza seu
us dados
oriza os org
ganizadoress, patrocina
adores, apo
oiadores, realizadoress e parceiro
os, para
e auto
que a qualquer tempo envviem, no endereço
e
eletrônico
e
o físico (ou qualque
ou
er outro
forneccido), inform
mativos, ma
ala-direta ou
o qualquerr outro tipo
o de corresp
pondência.
Artigo 45º. Todoss os participantes do evento,
e
atletas, staffss, organizad
dores e púb
blico em
geral, cedem tod
dos os direittos de utilizzação de su
ua imagem para
p
a organização.





SUSPE
ENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAM
MENTO DA PROVA
P
Artigo 46º. A Comissão Organizadora
a, primand
do pela seg
gurança do
os atletas, poderá
determ
minar a susspensão da corrida, in
niciada ou não,
n
por qu
uestões de segurança pública,
vandalismo e/ou motivos de
e força maio
or. Sendo suspensa a prova,
p
por q
qualquer um
m destes
os, poderá haver a dessignação de
e nova data.
motivo
§ 1º Os (as) atlettas ficam ciientes que deverão assumir no atto da inscriição todos os
o riscos
nos da eve
entual suspensão da corrida
c
(iniciada ou não), não gerando qualquer
q
e dan
respon
nsabilidade para a Com
missão Orga
anizadora.
§ 2º Na
N hipótese
e de cancelamento da
a etapa e determinaç
d
ção de nova
a data, o valor
v
da
inscriçção será de
evolvido aoss atletas que comunic
carem a im
mpossibilidade de participação
na corrrida. No caso de não
o haver a designação
d
de nova da
ata, o valor da inscriç
ção será
restitu
uído a todoss os atletass.
Artigo 47º. A Corrida po
oderá ser adiada ou cancelad
da a crité
ério da Comissão
C
nscritos estta decisão pelo
p
site ofiicial do Circ
cuito.
Organiizadora, sendo comunicado aos in

OSIÇÕES GER
RAIS
DISPO
Artigo 48º. Qua
alquer reclamação e/ou
e
recurrso sobre o resultad
do extraofiicial da
etição deve
erá ser feitta, por escrito, à organização, no
n dia do e
evento, em
m até 30
compe
minuto
os após a su
ua divulgaçção. Porém,, caso essa reclamação
o seja a resspeito do re
esultado
divulgado no site
e do Circuito
o, o prazo máximo
m
parra qualquerr alteração será de até
é 30 dias
após a primeira publicação
p
d resultad
do
do.
Artigo 49º. Ao pa
articipar do
o evento, o atleta asssume total responsabilidade pelo
os dados
forneccidos, aceitta e acata totalmente
e o regulam
mento e sua
as regras, a
assume as despesas
d





de tra
ansporte, hospedagem
h
m, alimenta
ação e qua
aisquer outtras despessas necessá
árias ou
proven
nientes da sua
s particip
pação antess, durante e depois do evento.
Artigo 50º. Pode
erá ser dissponibilizad
do um gua
arda-volume
es para oss participa
antes da
aso:
corrida. Neste ca
O
ra não reco
omenda que sejam de
eixados ben
ns de alto valor
v
no
§1º A Comissão Organizador
oias, equipa
amentos ele
etrônicos, ccelulares, cheques,
c
Guarda-Volumes tais como, relógios, jo
édito.
ou carrtões de cré
§2º Po
or se tratarr de um se
erviço de cortesia
c
a Comissão
C
O
Organizador
a não reem
mbolsará
conteú
údos e benss extraviado
os no guard
da-volumes.
§ 3º O guarda-vollumes será desativado uma hora após
a
o térm
mino da corrrida.
Artigo 51º. Não haverá ree
embolso, po
or parte da
a Comissão Organizado
ora, bem como
c
de
seus patrocinado
p
ores e apoiiadores, de
e nenhum valor
v
corre
espondente aos equipa
amentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no
n evento, independe
ente de qual for o
o, nem tam
mpouco, porr qualquer extravio
e
de materiais ou
o prejuízo
o que porventura os
motivo
atletas/ participa
antes venha
am a sofrerr durante a participaçã
ão neste eve
ento.
Artigo 52º. A se
egurança do
o evento receberá
r
ap
poio dos órgãos
ó
competentes e haverá
ores para a orientação
o dos particcipantes.
monito
Artigo 53º. A Com
missão Orga
anizadora re
eserva-se ao
a direito de incluir no
o evento attletas ou
es especialm
mente convvidadas.
equipe

DISPO
OSIÇÕES FIN
NAIS
Artigo 54º. As dúvidas
d
ou informaçõe
es técnicass deverão ser enviadas através do site
o.
oficiall do Circuito





Artigo 55º. A Com
missão Orga
anizadora poderá,
p
a se
eu critério ou conform
me as necessidades
ento, alterrar ou revogar este re
egulamento
o, total ou parcialmen
nte, inform
mando as
do eve
mudan
nças pelo siite oficial do
d Circuito.
Artigo 56º. As dúvidas
d
ou omissões deste
d
regullamento se
erão dirimid
das pela Comissão
C
erana, não cabendo
c
rec
curso a esta
as decisõess.
Organiizadora de forma sobe
Artigo 57º. Ao se inscrrever em alguma etapa
e
do Circuito, o atleta assume
autom
maticamente
e o conheccimento de
e todos os termos desste Regulam
mento, fica
ando de
acordo
o com todoss os itens su
upracitadoss.
Artigo 58º. Todoss os direitoss autorais relativos
r
ao
o Circuito Estadual de Corrida Unimed SC
ncem a Unim
med Federa
ação do Esttado de Santa Catarina
a e às suas SSingulares.
perten

Joinville, 08 de Março
M
de 20
016.

______
__________
__________
___________
__
Dr. Jauro Soares
Direto
or Superinte
endente da Unimed do
o Estado de Santa Catarina


Assinatura CFIN__
____________
___________
__ / ____ / ____
_
Reccebido em: ___



